
 إم قالوا إذا هؤالء ؛اخلداع هو هذا ، يشعر ال حيث من باخلصم يقاعاإل إىل يتوصل املكر وهذاهذا اخلداع 

 ؟وأصحابه الرسول خدعوا هل حقيقة ولكنهم ؛وأصحابه حممدا خدعنا ألننا؛ غنمنا يقولون اآلن غنمنا مؤمنون

 عليه اهللا صلي اهللا رسول آمنوا الذين رأس وعلي ))آمنوا والذين اهللا يخادعون(( قال وهلذا ؛اهللا خدعو . ال

 خالف ظهرواأ حيث غروها ألم ؛الواقع يف أنفسهم خيدعون )) أنفسهم إال يخدعون وما: ((تعايل قال. وسلم

 فخدعوا هأنكرو  بل به يؤمنوا مل لكنهم ؛حق والسالم الصالة عليه الرسول قاله ما أن يعلمون وهم يبطنون ما

  .بذلك أنفسهم

  آمنوا؟ والذين هللا خداعهم وجه ما :قائل قال فان 

 خدعنا فيقولون حرمة هلم وصار القتل من ورقام أمواهلم سلمت اإلميان واظهر أ إذا أم خداعهم وجه :قلنا 

 الكفار يعامل كما املعاملة من جنوا ذا بقوهلم لكنهم ؛مبؤمنني وليسوا مؤمنون إم قالوا حيث وأصحابه حممدا

 ألنفسهم خادعون أم به يتبني هلم شعور ال أم أي))يشعرون وما أنفسهم إال يخدعون وما (( :تعاىل قال

  نعم  .السمع وكذلك عليها خمتوم قلوم و غشاوة أبصارهم ىعل ألن

  ؟ العالقة ما العقليعلق ب هو وأحيانا بالقرآن القلب ىعل والتدبر باإلميان الفالح يعلق أحيانا 

   ؟مثل : الشيخ

  ))األلباب أولوا إال يتذكر وما(( : السائل

  .اإلدراك عقول ال الرشد عقول هنا بالعقول املراد لكن ؟ العقول أي : الشيخ

  يا شيخ؟ والقلب: السائل 

 بها يعقلون قلوب لهم فتكون األرض في يسيروا أفلم(( :تعاىل اهللا قال وهلذا ؛العقل حمل هووالقلب : الشيخ

  . ))الصدور في التي القلوب ىتعم ولكن األبصار ىتعم ال فإنها بها يسمعون آذان أو

 يقتل محمدا نأ الناسحتى ال يتحدث ( ؛املنافقني قتل عن وسلم عليه اهللا ىصل النيب امتنع: السائل  

 علي ما يقول وبعضهم ؛يراقبهم شيء كل يف الناس يتابع الناس فبعض :ووسط طرفان هذا يف فالناس )؛أصحابه

  ؟مراقبتهم  يف  الضابط هو ما ،الصحيح يف الدرب يسريوا  يعين الناس يف

 كان إذا إال اللهم ، أبدا دينه يف اأحدأن يراقب  اإلنسان حيمل وال دينه ىعل مؤمتن اإلنسان أن الضابط:الشيخ 

 حمرتم ماله يف حمرتم عرضه يف حمرتم ,حمرتم املسلم أن األصل نأل ؛جيوز فال وإال ؛يتأكد أن وأراد قوية شبهة هناك

   .نفسه يف



 على يف ما أنايقول  وكذا كذاالناس يظنون بك  كون  ؛قلت له ال تفعل هكذا يا شيخ إذا الناس بعض: السائل 

  ؟ يظنون الناسخل  الناس

  املنكر؟ عن والنهي باملعروف األمر عمله ما يف  قصده هو يعين: الشيخ   

  ال أي شيء يف معاملة عادية.: السائل 

صلى اهللا  عليه الرسول نأل ؛األمر هذا عن مبتعدا يكون أن لإلنسان ينبغي الذي ،ينبغي ما ال جيوز :الشيخ  

   .)شئت ما فاصنع تستح لم إذا ىاألول نبوةكالم ال  من الناس أدرك مما إن( :يقول عليه وسلم 

 من قول يؤيد أال)) مرة أول به يؤمنوا لم كما وأبصارهم أفئدتهم ونقلب((  تعاىل اهللا قول!  شيخالسائل :  

  ؟)) مرة أول(( :لقوله ردته تكرر ت من توبة قبلت ال نهأ العلماء من قال

 ؛الصادق باإلميان عليه اهللا نومي الردة فتكرر عباده من يشاء من ىعل اهللا مين أحيانا لكن.ما خيالف  الشيخ :  

 قتله عنه يرفع أنه تاب و آمن نهإ يقول أن مبجرد ليس ؛له اإلنسانتاط حي أن بد ال ردته تتكرر الذي نقول وحنن

  . ننظر بل

  ؟ الصالة تارك كفر على يدل أال))  الصالة ويقيمون بالغيب يؤمنون: (( تعاىل قوله يف  السائل :

  أيش وجهه ؟ الشيخ :

رزقناهم مما مث ذكر بعد ذلك (( ))  الصالة ويقيمون بالغيب الذين يؤمنون: ((ألن اهللا ذكر تعاىل السائل :

  ؟ ))ينفقون

  الشيخ : الزكاة ؟ 

  ))مما رزقناهم ينفقونمث ذكر بعد ذلك (( ))  الصالة ويقيمون بالغيب الذين يؤمنون: ((:ذكر تعاىلالسائل 

   [مو] ظاهر؟ ليس واضحا ، هناك أدلة غري هذا .

 وبشر(( :اهللا تعاىل  قول يف عزوجل هللا التهكم صفة إثبات ميكن هل شيخ أحسن اهللا إليكم السائل :

    ؟ ))المنافقين

 بشرهم لو فالرسول ؛م التهكم بذلك املقصود أن العربية اللغة جرت يسوء فيما بشر معىن قلنا إذا ، الالشيخ : 

  .م متهكما بل يسرهم مبا بشارة ليس ذا

  ؟فما هو مقتضى الصفة واهللا تعاىل ذكر كثريا يف القرآن التهكم للكفار  السائل :

   .به يتهكم فاهللا ؛ التهكم أصناف من هذا لايقأن  العربية اللغة ىمقتض :الشيخ 

  ؟ معتزليا كان أم شعرياأ كان احلسن بوأ :السائل 



 منه خذأو  الكالبية مذهب مؤسس كالب بن اهللا بعبد اتصل االعتزالريسن من  أن بعد مث معتزليا كان :الشيخ 

 رمحه امحد إمام بقول خذأ أن إىل عزوجل اهللا وفقه مث طويلة ليست مدة ذلك ىعل وبقي الشيء بعض

  ........اهللا

 ولكن السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذا((  الطالب:

   ))يعلمون ال

 اآلخر وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن (( :تعاىلو  تبارك اهللا قال .الرجيم الشيطان من باهللاأعوذ  الشيخ:

  ))بمؤمنين هم وما

 وباليوم باهللا آمنا يقول من (( املنافقون وهم الناس من الصنف هذا ىعل النص منها :فوائد الكرمية اآلية هذه يف 

  )).بمؤمنين هم وما اآلخر

 مؤمنون ولكن مؤمنون إم يقولون ألم ؛جانب من فيه يتحقق مل من ىعل الوصف نفي : فوائدها ومن 

  .باطنا يأ ))بمؤمنين هم وما(( :قال وهلذا بالباطن مؤمنني وليسوا بالظاهر

 هم وما(( :لقوله ؛منه فائدة ال ولغ نهإف عقيدة ىعل مبنيا يكن مل إذا الظاهر االستسالم أن :فوائدها ومن 

  .)) بمؤمنين

 وهلذا ؛باملنافقني شبه ففيه األوصاف من عليه يكن مل ما ىوادع احلقائق قلب من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . )خان ائتمن ذاإو  خلفأ وعد وإذا كذب حدث إذا( :منها اثالث املنافق آية وسلم عليه اهللا ىصل النيب جعل

 من املخادعة أن ذلك من يستفاد ؛آمنوا والذين اهللا خيادعون املنافقني أن :بعدها وما اآلية هذه فوائد ومن

   . املنافقني صفات

    ؟يريد ما خالف ظهرأ ألنه املنافقني؟ بصفات متصال ياملورّ  يكون فهل دعة؛خما نوع فيها التورية :قائل قال نإف

 مقصود هلا يكن مل إذاو  ؛املنافقني مشاة عن خرجت صحيح مقصود هلا كان إذا التورية :يقال أن فاجلواب. 

 إال التورية اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ حرم وهلذا ؛للمنافقني مشاا اإلنسان يكون أن ىخيش نهإف ؛ صحيح

  . ا بأس ال ظامل غري من التورية إن يقولون العلماء أكثر ولكن ، ضرورةأو  حلاجة

 يقتضي حبرف اهللا ىعل اهللا غري عطف جبواز ))آمنوا والذين اهللا يخادعون (( :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  واحدة العلة أن ذلك ووجه ؛آمنوا الذين مث يقل ومل ))آمنوا والذين اهللا يخادعون (( :كقوله املشاركة

 تذكر أن فيجب ؛الكونية األمور خبالف عزوجل هللا خمادعة للمؤمنني وخمادعتهم للمؤمنني خمادعة هللا فمخادعتهم

 اهللا لفعل تابع فيه فعلنا نإف بالربوبية يتعلق وما بالربوبية تتعلق الكونية األمور نأل ؛ بثم معطوفا اهللا ىسو  ما



 آيات يف بالواو رسوله ىلإو  إليه الشيء بنس أو كثرية آيات يف اهللا قال وهلذا ؛الشرعية األمور الفخب عزوجل

  .شرعية أمور يف لكنها كثرية

 ىعل ويستمر بالظاهر يعاملونه سوف ألم ؛نفسه خيادع فإمنا واملؤمنني اهللا خادع من أن: اآلية هذه فوائد ومن 

 ومن  بذلك نفسه فيخدع بعمله فيستمر صواب ىعل نهأ يظن حيث لنفسه خداع نهأ شك ال هوهذ الباطل هذا

 ليس لكن أنفسهم خيدعون احلقيقة يف وهم آمنوا والذين اهللا خيادعون املنافقني الءؤ ه أن :الكرمية اآلية فوائد

   .ذلك ىعل استمروا ما أنفسهم خيدعون أم عرواش ولو هذا ىعل استمروا ولذلك أنفسهم يف شعور عندهم

 املنافقني أن أوال  :فوائد الكرمية اآلية هذه يف ؟؟انتهى الدرس اليوم )) مرض قلوبهم في (( :عزوجل اهللا قال مث

 والعياذـ  القلب من متمكن كأنه القلب بظرفية حمفوفا املرض وجعل ))مرض قلوبهم في : ((لقوله القلوب ىمرض

 وما واملكر واملخادعة ودواجلح الكفر أو الشك هؤالء مرض هؤالء؟ مرض هو فما )) مرض قلوبهم في (( ـ باهللا

 ((  :قال وهلذا ؛وشره سوءه من زاده سوءا و شرا فيه اهللا علم من أن : الكرمية اآلية هذه  فوائد ومن.  ذلك أشبه

 تعاىل اهللا نأب صريح هذا نأل))  قلوبهم اهللا أزاغ زاغوا فلما((  :تعاىل قوله من شدأ وهذا ))مرضا اهللا فزادهم

.                                                                                               اهلالك فاملآل املرض زاد وإذا مرضا زادهم

               )).                أليم عذاب ولهم(( :تعاىل قولهل ؛املؤمل األليم بالعذاب املنافقني هؤالء وعيد : الكرمية اآلية فوائد ومن

 كاذبون فهم ؛مر كما ))نبويكذّ (( : قراءة ويف ))يكذبون كانوا بما((:  لقوله ؛السببية إثبات : فوائدها ومن

 احلق يكذبون أم :والثانية ؛يكذبون بأنفسهم هم أم ىعل تدل :األوىل أن تنياءقر ال فوائد ا منوهذ ؛مكذبون

   . والصدق

 أعين الدين يف ونقص العقل يف نقص وانتفاعها ؛والواقع والعقل الشرع عليه دل ما هو األسباب ثباتإو     

                               . نال جمهولة أسبابه ما ومنه معلومة أسبابه ما منه لكن ؛سبب له شيء كل أن يعلم حدأ كل نأل ؛نفيها

 فيها املغالون فأما  ؛توسط من ومنهم فرط من ومنهم فيها غاىل من فمنهم األسباب يف امللة علماء اختلف وقد

 وهؤالء تعلق أي فيها هللا وليس بنفسها مؤثرة هي فاعل بببس وال قابل مبحل ال بنفسها مؤثرة األسباب إن فقالوا

 شرك أنه شك ال وهذا ؛ا تعاىل هللا عالقة وال بنفسها فاعلتت األشياء جيعلون الذين والفالسفة ونيعئباالط هم

 والقسم                                                                                       .للخالق ودوجح

 ما احرتاق نأو  ، شريكا هللا ألثبتنا تأثريا هلا جعلنا ولو أبدا تأثري هلا ما األسباب وقالوا األسباب يف فرطوا : الثاين

 نكسرإذا ا الكسر يف يقولون وكذلك ؛ا ال فيها جعل ما عند احرتق لكن بالنار ليس بالنار االحرتاق يقبل

 يف سفه هذا أن شك وال ؛بالصدمة ال الصدمة عند انكسر إمنا  الزجاج كسر ما احلجر يقولون باحلجر الزجاج



 الزجاج ىعل باحلجر وترمي الصبيان من صيب أي تأيت لو اضح،فو  العقل يف سفه أما ؛الدين يف وضالل العقل

 والسنة فالقرآن الدين يف ضررا كونه وأما ؛وطبيعته بفطرته احلجر ؟ يقول ويش ؟ كسره ويش وتسأل وتنكسر

        . املؤثرة القوة من فيها اهللا أودع مبا تأثريها لكن سباباأل وتأثري األسباب بذكر مملوءان

 عذاب لهم (( :قال ألنه ؛يستحق من إال يعذب ال عدل حكم تعايل اهللا أن : الكرمية اآلية فوائد ومن       

                                                                                                               ))يكذبون كانوا بما ليمأ

 ))بونيكذّ (( قراءة هذه ))يكذبون(( :قوله نإف ؛املعىن زيادة فيه يكون القراءات اختالف أن : اآلية فوائد ومن

 وهم آمنا يقولون بأنفسهم هم مكذ ىعل الوعيد صار ))يكذبون(( إال فيها ليس اآلية كانت لو ؛ىأخر  قراءة

 حصل اآليتان اقرتنت فإذا كذم ىعل ال تكذيبهم ىعلأيضا  الوعيد لكان ))بونيكذّ (( كانت ولو ؛مؤمنني غري

 الفائدة تزداد ؛وبدونه  باأللف ))الدين يوم مالك(( و ))الدين يوم ملك(( :منها نظائر وهلا ؛زائد معىن بذلك

 هو من ويوجد مبالك ليس هو ولكن ملك هو من املخلوقني يف يوجد إذ ومالك ملك اهللا نأب القراءتني باجتماع

 مجعت ههذ ))فتثبتوا(( قراءة ويف))  فتبينوا بنبأ فاسق جاءكم إن((  :مثل أمثال وهلذا مبلك ليس ولكنه مالك

 التثبت قلت ما عكس يعين ثانيا والبيان أوال التثبت ،لكم يبني حىت تثبتوا ، ثانيا والتثبت أوال التبّني  معنيني بني

  .  ثانيا التبّني  مث أوال

 )) األرض في تفسدوا ال(( املؤمنون القائل ؟ القائل من )) األرض في تفسدوا ال لهم قيل وإذا((          

 مل أم هللا واحلمد ؛مصلحني إال حنن ما يعين ))مصلحون نحن إنما قالوا (( وكذم وغشهم خبداعهم وذلك

 وال يعين املصلحون حنن إمنا قالوا إذا ىدعو  كربأ لكان املصلحون حنن إمنا قالوا لو ؛املصلحون حنن إمنا يقولوا

 مصلحون بأم   ....حصروا ولكنهم مصلحا غريهم يكون أن مينع فال مصلحون حنن قالوا إذا أما ؛غرينا مصلح

  . اإلفساد من شيء فينا ليس يعين

 بأداة :أوال ؟ قويا كان مباذا ؛قويا ردا عليهم رد ))المفسدون هم إنهم أال(( :بقوله عليهم رد اهللا ولكن 

 احلصر تفيد الفصل ضمري هي اليت هم وثالثا التوكيد ىعل الدال نإب :ثانيا والتوكيد التنبيه تفيد أال االستفتاح

 طبع قد باهللا والعياذ ألم بفسادهم يشعرون ال ولكن املفسدون وحدهم هم إم أال :عزوجل اهللا فقال ؛والتوكيد

   .عندهم شعور فال قلوم ىعل

  .إصالح أنه منهم ظنا عليه هم ما ىعل أصروا ولكنهم نصحوا قد املنافقني هؤالء أن :الفوائد من اآلية هذه ففي

 وهو مصلح نهأ يظن العمل يعمل حيث القلب عمل من اإلنسان رذح أي ،ذراحل :اآلية هذه فوائد ومن 

 أعماال باألخسرين ننبئكم هل قل((  :تعاىل اهللا قال عمال الناس خسرأ هو بل الناس أخسر من وهذا ؛مفسد



 املنافقون فهؤالء))  صنعا يحسنون أنهم يحسبون وهم الدنيا الحياة في سعيهم ضل ينالذ((  من؟))  ؟

 ىعل أم ظنوا أم الثاين الظاهر ؟ مصلحون أم منهم ظن هذا أو ىدعو  هذه فهل ؛مصلحون حنن إمنا يقولون

 أم )) يشعرون ال ولكن ((قال وهلذا مصلحون أم فظنوا الكافرين وإرضاء املؤمنني إرضاء بني مجعوا إصالح

  .باطال واحلق حقا الباطل اإلنسان ىير  أن من احلذر ففيه ، باهللا والعياذ بصائرهم عميت قد ألم مفسدون

 ىتعم ولكن األبصار ىتعم ال إاف (( قلبه ىيعم قد اإلنسان أن: بعدها واليت الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 شك ال اجلملة هذه نإف ))مصلحون حنن إمنا(( :ملقوهل باطال واحلق حقا الباطل ىفري  ))الصدور يف اليت القلوب

   .صالح عندهم ليس هذا مع لكن ؛والتوكيد احلصر تفيد أا

 يسكت مل اهللا نأل ؛ضالل علي أم ىعل وبيان ،الباطل أهل ىعل الرد وجوب : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

  .)) المفسدون هم إنهم أال(( الفاسد املنهج من عليه هم ما وأبطل عليهم رد بل هؤالء عن

 ىعل ران ملا بذلك يشعر ال ولكنه األرض يف املفسدين من يكون قد اإلنسان أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

   .باطل عليه هو الذي الباطل نأب يشعر ال حىت املعاصي لظلمات من قلبه

 ال ولكن السفهاء هم إنهم أال السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذا((      

 :يقولون ؛فالن وآمن فالن آمن كما الناس آمن كما آمنوا يقولون؛ املؤمنون ؟ قال من ،هلم قيل إذا)) يعلمون

 اإلميان نفي ىعل اقتصروا هم ليسوا إم مث ؛للنفي هنا االستفهام نؤمن لن يعين ))؟السفهاء آمن كما أنؤمن((

 هؤالء إن(( :قالوا املؤمنني رأوا إذا أم ارمني عن اهللا ىحك كما وهذا ؛سفهاء بأم املؤمنني وصفوا بل

 ال الذي هو والسفيه السفيه مجع ))السفهاء((و ))السفهاء آمن كما أنؤمن(( :يقولون هنا فهم ))لضالون

 يف كان وان ،املال ففي املال يف كان إن ،التصرف حيسن ال الذي هو للسفيه العام الضابط هذا ؛التصرف حيسن

  . التصرف حيسن ال من السفيه :نقول أن املهم ؛اصاخل العمل ففي خاص عمل يف كان إن ،الوالية ففي الوالية

 بالنسبة فيها نقول ))السفهاء هم إنهم أال(( املؤمنني عن دفاع وهذه )) السفهاء هم إنهم أال (( :تعايل اهللا قال

 ))يعلمون ال(( :قال وهنا ))يعلمون ال ولكن المفسدون هم إنهم أال((  قبلها اليت اآلية يف قلنا كما للتوكيد

 ؛أيضا ظاهر املنافقني وكفر ،ظاهر املؤمنني إميان ،ظاهر أمره الشيء هذا نأل وذلك ))يشعرون ال(( :قال كوهنا

   . بالواقع جهاال كانوا بل علم عندهم يكن فلم العلم فقدوا هؤالء لكن

 تفسدوا ال لهم قيل إذا(( املنكر عن وا قبلها وباليت باملعروف أمروا قد هؤالء أن : الفوائد من اآلية هذه ففي

 فلم ـ باهللا والعياذـ  أبوا ولكنهم باملعروف أمر هذا ))الناس آمن كما آمنوا(( منكر عن ي هذا ))األرض في

  . مبعروف  يأمتروا ومل منكر عن ينتهوا



 ليكون احلق إىل استجاب من ذكر بيان أو ،للحق استجاب من عرض بيان : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 بالغري ىيتأس نهأ شك ال اإلنسان نأل معلوم أمر وهذا  ))الناس آمن كما (( :قال حيث قبوله ىعل مشجعا

 ليكون ؛فالن به قام كما األمر ذا قم ،فالن آمن كما آمن :نقول الكبرية رتبته له شخصا ندعو أن أردنا فإذا

  . له وتشجيعا له تنشيطا ذلك

 حيث السفهاء ديدن من هو الذي اإلميان إلنكارهم املؤمنني ىعل املنافقني حقد بيان : اآلية هذه فوائد ومن 

 املنافقون هم واملسلمني اإلسالم ىعل حقدا الناس أعظم أن شك وال )) السفهاء آمن كما أنؤمن (( :يقولون

  .))العدو هم(( :تعاىل قال كما

 من الناسعليه  كان أمر السوء بألقاب املؤمنني تلقيب أو ،املؤمنني وصف أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 ليس رجعيون هؤالء وقالوا مثال رجعيون بأم املؤمنني وصف من ؛هذا يومنا ىلإو  قبل من عليه الناس كان  ،قبل

 ىعل املؤمنني؟ ىعل أو بالرجعية وصفوهم الذين ىعل من؟ ىعل ينطبق الوصف هذا ؛التقدم من شيء عندهم

 واإلميان اخلري إىل سبق من وأما اخلري إىل يسبق مل من هو احلقيقة يف الرجعية نأل ؛بالرجعية وصفوهم الذين

  .املتقدم فهو الصاحل والعمل

 يتضمن عا فد وهذا ))السفهاء هم إنهم أال (( :بقوله املؤمنني عن تعاىل اهللا دفاع : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 املنافقني هؤالء وصف :والثاين ؛املنافقني يف السفاهة حصر ألنه ؛املؤمنني عن السفه فعر  يتضمن :شيئني

  . بالسفاهة

 يظهر أن البد ألنه ؛سفيها يعترب الدين غري يف أو الدين يف سواء املخادع املاكر أن: الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 العلم عنه حيجب ولكن اللوض هسف ىعل نو يك من الناس من أن : الكرمية اآلية فوائد ومن ويفضحه أمره اهللا

   .ـ  السالمة ولكم لنا اهللا نسألـ  حق ىعل نهأ ظانا ىفيبق

 وقتلا هذا يف)) السفهاء آمن كما أنؤمن قالوا(( :تعاىل قوله شيخ جزاك اهللا خري بيان قسم  الثالث :السائل 

  ؟  . . .ال يكون

  ؛ومنافق صريح وكافر صريح مؤمن بني اآلن الناس اآلن، حىت التقسيم هذا الشيخ : 

  ؟ . . .الفهو من  ))أنؤمن كما آمن السفهاء((إذا قال املنافق : : السائل 

  لكن خيفيه ما يصرح فيه .أي نعم؛  الشيخ: 

  يف قلبه  يقول  :السائل

   أو يقول ملن كان له خاص.يقول يف قلبه  :الشيخ



هذا )) السفهاء آمن كما أنؤمنقالوا  الناس آمن كما آمنوا لهم قيل وإذاشيخ بارك اهللا فيك (( السائل :

يأتوم أناس يلبسون عليهم فهل هلم . . . .يقولون يا رب  مةاالقي يوم يأتيهم  الناس هؤالء أن يظهر فيما 

  ؟حجة

  . احلق بلغهم دام ما فما هلم حجة الشيخ :

  األعلى أوصل إليهم الباطل واألدىن .. . لغهم احلقب السائل :

 وا ويبحثوايتوقف أن الواجب ؛شرك هذا ،كفر وهذا ،غلط هذا إن دىناأل هلم قال ملا نهأ عليهم الواجب :الشيخ  

   . حبجة فليس)) السبيال فأضلونا وكبرائنا سادتنا أطعنا إنا ربنا((  وا:يقول أن أما

 إقامة واجلماعة السنة أهل أصول ومن واملنافقني الكفار صفات من علينا مر فيما فيكم اهللا بارك شيخ السائل :

 من بد ال أو الظن بغلبة والنفاق الكفر إطالق يصح فهل ؛فيه األكرب نفاقال أو كفره ليثبت املعني ىعل احلجة

  احلجة؟ بإقامة التيقن

 هذا كافر هذا ستقول حكم وهذا يكفي ما الظن غلبة نأل ؛التيقن من البد التيقن، من البد ،ال  :الشيخ

   ؟. العلم من فالبد ؛منافق

طيب اآلن هذا  ؟ نعم؛من النفاق لكافرين على املؤمنني هذاا انتصارقلت بارك اهللا فيك أن حب  السائل :

  ؟يشجع مثال منتخبه أو فريقه  شابال

     أيش؟ الشيخ :

فقدر اهللا أن يكون املنتخب الكافر يقابل املنتخب املسلم أحب أن ينتصر . يشجع منتخبه أو فريقه  السائل :

  لكي يقابله دثهذا حي املنتخب الكافر أي نعم

  مالكرة هذه؟؟؟ ؟ قصدك الكرة الشيخ :

  هل هذا يكون نفاق أكرب أو أصغر ألنه اآلن أحب انتصار الكفار؟      السائل

 بعض بينما ؛مشاهدا من حذرأو   فيها املشاركة من حذرأو  ،أصال شيئا األلعاب هذه عتربأ ال أنا   الشيخ :

  .قاعد وهو اجلماعة صالة تقام ورمبا كله الليل ىيبق مشاهدا من يشبعون ال الناس

   .      .. يعىن داخلشيخ أنا أعطيت التشبيه وإال املسألة  : السائل

  .النفاق من شيئا فيه نإفاملؤمنني الكفار على  ينتصر أن حيب إنسان كل حال كل ىعلالشيخ :

   ؟ كافر هذا السائل :

   . عام الشيخ :



 املسلمني ىعل النتصارهم حبا ال سياسية أمور يف الكافرة اجلماعات لبعض األموال يقدمون الناس بعضالسائل :

   ويدعموم؟ أموال يعطوم

 الكافر أن سياسية سياسية؟ معىن يشو  سياسية مسألة نأل يعد هذا من املواالة؛ نأ ىخشأ ىأخش واهللا: الشيخ  

  .ميكن مكفرة بدعة مبتدع وهو باإلميان يتظاهر يعين امنافق مؤمن يكون أن إال اللهم املؤمن؟ ىعل ينتصر

  . . . ؟شيخ مؤمن:السائل 

  على كل حال حنن نعامل الناس بالظاهر. الشيخ :

  ما يكفر بفعله هذا ؟السائل :

    ما أدري أتوقف فيه.يال عبد اهللا ؟الشيخ :

 الردة حد مثال فينكرون الناس بعض اآلن يعين يأخذون هم العلم إىل ينتسبون من بعض عن مسع:السائل 

 الذين إن((  :يقول تعاىلسبحانه و  اهللا نأو  ؛املرتدين دحي يكن مل وسلم عليه اهللا صلي الرسول إن :ويقولون

يتكرر عدة مرات أليش الرسول  الكفرهذا  ليه ليهكذا ه ممث يقول قائله))  اكفرو ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا

فوصل بذلك إىل إنكار احلد وقال ما ميكن أن األحاديث تنسخ اآلية فما حكم  ؟ما أقام عليهم احلد ومل يقتلهم

  هؤالء؟

 قال وسلم وآله عليه اهللا ىصل النيب كان وإذا))  اهللا أطاع فقد الرسول يطع من((  يقال أن هذا حكمالشيخ : 

 ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا الذين( هؤالء وأما ؛اهللا كقول هذا يكون ،)فاقتلوه دينه بدل من(: 

  .عليهم طلعا أنه ىعلدليل  فيه ما ؟عليهم واطلع م علم الرسول وهل ؛حال حكاية فهذا) كفرا ازدادوا

  الشيخ؟ فضيلة النصيحة من هلم توجه اذام السائل :

   انتهى الوقت  .املتشابه يتبعون ممن وايكون ال نأو  نفسه يراجع نأو  عزوجل اهللا ييتق نأ عليه

 قالوا شياطينهم ىإل خلوا إذا و آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا((. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ : الطالب

 الضاللة اشتروا الذين أولئك يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يستهزئ اهللا مستهزئون نحن إنما معكم إنا

 ذهب حوله ما أضاءت فلما نارا استوقد الذي كمثل مثلهم مهتدين كانوا وما تجارتهم ربحت فما ىبالهد

 فيه السماء من كصيب أو يرجعون ال فهم عمي بكم صم يبصرون ال ظلمت في وتركهم بنورهم اهللا

 يكاد بالكافرين محيط واهللا الموت حذر الصواعق من آذانهم في أصابعهم يجعلون وبرق ورعد ظلمت

 بسمعهم لذهب اهللا شاء ولو قاموا عليهم أظلم إذاو  فيه مشوا لهم أضاء كلما أبصارهم يخطف البرق

   ))قدير شيء كل ىعل اهللا إن وأبصارهم



 يف الفاعل )) آمنا قالوا آمنوا الذين لقوا وإذا : ((تعاىل اهللا قال الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ الشيخ :

                                       .عنهم اهللا رضي كالصحابة اخللص املؤمنني يعين ))آمنوا الذين((و .املنافقني ىعل يعود ))لقوا((

 وباليوم باهللا آمنا يقول من الناس ومن((  :اآليات سياق أول يف يقول اهللا نأل ؛فقط بألسنتهم ))آمنا قالوا((

 عليه للرسول قالوا كما كاذبون أم نشهد كاذبون وهم آمنوا بألسنتهم فيقولون))  بمؤمنين هم وما اآلخر

 المنافقين إن يشهد واهللا لرسوله إنك يعلم هللاو ((  :تعاىل اهللا فقال اهللا لرسول إنك نشهد والسالم الصالة

 ))معكم إنا قالوا شياطينهم إلي خلوا وإذا(( ؛   )) اهللا سبيل عن فصدوا جنة أيمانهم اتخذوا لكاذبون

 بشياطينهم خلوا أو شياطينهم مع خلوا وإذا السياق يكون أن الذهن إيل يتبادر قد ))شياطينهم ىلإ خلوا((

 املؤمنني عن انفردوا أي ))خلوا وإذا(( اآلية معىن إن :فقيل ))شياطينهم إلي خلوا وإذا (( :جاءت يةاآل ولكن

 ال األخري القول هذا ىعل وبناء صحأ وهذا ؛الرجوع معىن ضمنت ))خلوا(( إن :وقيل  ؛شياطينهم إيل راجعني

يضمن  أن الكلمات واختصار القرآن بالغة من وهذا الرجوع معىن نمضم خال فيكون تقدير ىلإ اآلية حتتاج

عينا يشرب بها عباد اهللا منها قوله تعاىل: (( :وله أمثلة الفعل معىن فعل آخر يدل عليه متعلق هذا الفعل

 مبعىن الباء إن :العلماء قال ؟ ا يشرب قال فلماذا ؛باإلناء يشرب إمنا ا)) العني ليس يشرب يفجرونها تفجيرا

 ؛ريا يشربون فهم ىيرو  معىن ضمنت يشرب إن بل :البصرة أهل وقال ؛الكوفيني قول وهذا ا؛منه يشرب أي ؛من

 معىن ذلك فضمن شياطينهم إىل رجعوا أي )) شياطينهم إلي خلوا إذا (( إذا  .بالباء ىتتعد أن يصح وحينئذ

 اهللا عبد كمثال أسياد هلم املنافقني نأل ؛إليهم ينتمون الذين أسيادهم م واملراد شيطان مجع والشياطني. الرجوع

 رجعوا فإذا معكم حنن فيقولون الصحابة إىلو  وسلم عليه اهللا ىصل الرسول إىل قومه يذهب قومه يف سيد أيب بن

 مع حيتاج لكن ؛له لواليتهم إثبات هذا ))معكم إنا(( ))مستهزئون نحن إنما معكم إنا(( :قالوا وأمثاله إليه

 مبن  مستهزئون ))مستهزئون نحن إنما(( :بقوهلم املؤمنني من الرباءة عن ربواع ؛املؤمنني من الرباءة لواليةل اإلثبات

 جتدها ))مستهزئون نحن إنما : ((قوله وتأمل ؛بإن مؤكدة مجلة جتدها ))معكم إنا: (( مقوهل وتأمل ؛باملؤمنني ؟

 أنلنا نية  وليس فقط االستهزاء إال آمنوا الذين مع حالنا ما أي مستهزئون إال حنن ما :يعين احلصر فيها مجلة

   .نؤمن

 طبيعتهم وهذه ؛املؤمنني خيادعون املنافقني نأ يعين املنافقني من املؤمنني خداع بيان : الكرمية اآلية هذه يف        

 ))مستهزئون نحن إنما(( :قالوا شياطينهم إيل ذهبوا إذا مث ))معكم إنا(( :لقوهلم آمنوا والذين اهللا خيادعون أم

 فوائد ومن                                                                                                    . 

 صلوات الرسول إن حىت ؛بظاهرهم الناس فنعامل إال الظاهر؛ ، ليس لناالظاهر إالحنن  لنا ليس نه: أالكرمية اآلية



 بعض من بحجته ألحن يكون أن بعضكم ولعل إلي تختصمون إنكم الناس أيها: (قال عليه وسالمه اهللا

 من قطعة له قتطعأ فإنما شيئا أخيه حق من أو ،شيئا أخيه من له قضيت فمن سمعأ مما بنحو له فأقضي

 يف ساباحل لكن؛ الظاهر إال لنا ليس الدنيا يف فنحن) ليستكثر أو فليستقل النار من جمرة قال أو ،النار

 قالوا(( لقوهلم ؛مؤمنون أم أيش؟ على املنافقني هؤالء يعاملون املؤمنني أن ذلك وجه  طن؛البا ىعل اآلخرة

                                                                                                            .   ))آمنا

 القتل من خيافون ألم ؛به يعلنون ال واستسرار اختفاء دين املنافقني دين أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

.                                                                                  ))معكمإنا  قالوا شياطينهم ىإل خلوا إذاو (( :بدليل

 .                                ))شياطينهم إلي(( :لقوله ؛الكفر دعاة ىعل الشيطان إطالق صحة : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

 ومل ))شياطينهم(( :قال حيث احلصر ىعل تدل بصيغة يذكر فانه حمصورا كان إذا الشيء نأ :أيضا فوائدها ومن

 نقول ال للكفر رئيسا خاطبنا إذا مثال نقول كما ؛الشياطني بنيو  شياطينهم بني فرق هناكو  ؛الشياطني إىل :يقل

 الروم عظيم هرقل :فقال هرقل ىلإ والسالم الصالة عليه الرسول كتب وهلذا ؛قومه رئيس نقول وإمنا فالن الرئيس

 قال ؛الكبري :يقل ومل )) كبيرهم فعله بل (( :قال السالم عليه وإبراهيم  ؛الروم عظيم قال بل العظيم يقل ومل

                                                         .خمصوص نهأ مع املطلق الشيء نعطي ال يعين له التنبه جيب هذا فمثل كبريهم

 كما والشني ينالز  ىعل يعين  ))معكم إنا(( :لقوهلم بالكفار املنافقني مواالة قوة : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن

                                                                                                        .والرخاء الشدة ىعل ،العوام يقول

 ال استهزاء معاملة املؤمنني يعاملون إمنا بأم لشياطينهم املنافقني هؤالء أكيدت :أيضا الكرمية اآلية فوائد ومن

   .))مستهزئون نحن إنما(( حقيقة

 هم ؛العمل جنس من جزاء هذا )) يعمهون طغيانهم في ويمدهم بهم يستهزئ اهللا (( :تعاىل اهللا قال    

 ىعل تبىن اليت األحكام من املسلمني ىعطأ مبا وذلك ؛املنافقني ؤالء م يستهزئ تعاىل واهللا باملؤمنني يستهزئون

 معاملته الكافر جنعل أن استهزاء وهذا املؤمنني معاملة الظاهر يف يعاملون ألم ؛م استهزاء هذا نإف ؛الظاهر

 ))يعمهون(( أو ؟ ))يمدهمـ((ب متعلق ))طغيانهم في(( هل ))طغيانهم في يمدهم((  :وقوله  .املسلم كمعاملة

 :العلماء قال ))يمدهم ؛ ((اآليات رؤوس ولتناسب احلصر إلفادة ))عمهوني(( ىعل قدمت أا الثاين الظاهر ؟

 يشتهون مما ولحم بفاكهة وأمددناهم((  :تعاىل قال اخلري يف رباعية أمد يعين اخلري يف ومند ،الشر يف ميد

 مدا العذاب من له ونمد((  :تعاىل اهللا قال الشر يف فهي مد أماو ))  تأثيم وال فيها لغو ال كأسا فيها يتنازعون

   .شر هذا نأل )) يعمهون طغيانهم في يمدهم (( :قال وهنا)) 



 االستكبار من نفوسهم يف ملا باهللا والعياذ احلق عن يعمون الغالب يف الطغاة أن : الكرمية اآلية فوائد ومن 

  . الطغيان هذا يف فيتمادون طغيان نهأ يتصورون وال الطغيان يف يعمهون فهم ؛والعلو

 به يوصف هل ولكن ؛باالستهزاء يوصف اهللا أن أي ،وجل عز هللا االستهزاء إثبات :الكرمية اآلية هذه فوائد من

 الصاحلني وعباده ورسله به يستهزئ من مقابلة يف به يوصف إمنا اإلطالق لىع به يوصف ال ؛ال ؟اإلطالق ىعل

 .            

 وهلذا ؛إمثا يزداد حىت عليه فيستمر الطغيان يف لإلنسان ميلي قد تعاىل اهللا أن أيضا :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

 كل نأل ؛له ومنبهة تهلسيئا مكفرة العقوبة تكون حىت الدنيا يف العقوبة له يعجل أن لإلنسان اهللا حب عالمة من

    .يرتدع سوف  السبب هو نهأ وعلم مبصيبة أصيب إذا مؤمن عاقل إنسان


